
 

 

 

                                     

CCoommiittêê  EEssttaadduuaall  ddee  MMoonniittoorraammeennttoo    

ddee  IInncciiddeenntteess  ccoomm  TTuubbaarrõõeess  

  

74ª Sessão Ordinária  

21 de agosto de 2012 

 

Ajuda-Memória de Reunião 

 

 

1- Abertura 

 

A reunião do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT) foi aberta 

às 14h30, pelo Gerente Geral de Articulação da SDS, Dr. Manoel Caetano Cysneiros, no auditório da 

Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco.  

 

2 – Encaminhamentos da reunião  

  

Dr. Manoel Caetano deu boas vindas a todos os presentes e convidou à mesa a professora Drª 

Rosangela Lessa e o Professor Dr. Fabio Hazin, passando a palavra ao ex-presidente Prof. Fábio que neste 

momento repassará o cargo para a Dra. Rosangela Lessa. O Prof. Fábio iniciou expressando felicidade 

pela quantidade de pessoas presentes, já que o Comitê sempre teve suas reuniões abertas ao público 

interessado e nunca observou o auditório cheio como agora. Continuou, dizendo ter muitos motivos para 

se orgulhar durante o período de oito anos à frente do CEMIT, tais como as 74 reuniões que ele 

participou, pela forma democrática e aberta que o Comitê atua e por todas as opiniões que foram levadas 

em consideração pelo CEMIT. Fábio Hazin desmistificou assuntos veiculados nas redes sociais e 

informou que recebeu ataques direcionados a ele e a sua família (pela mesma via), indagou o fato dos 

autores das calunias não virem às reuniões debater sobre a problemática e até apresentar propostas. O 

professor disse estar falando do PROPESCA, grupo que age de forma criminosa, agredindo a honra e a 

integridade das pessoas.  Lembrou que ali não é o espaço para se falar sobre tal assunto, que isso está 

sendo resolvido na justiça, tanto no âmbito civil, quanto no criminal. Novamente explicou que sua saída 

da presidência do CEMIT estava prevista desde julho de 2011 e fez questão de registrar em ata no dia 13 

de dezembro de 2011. Além disso, informou que um ofício sobre sua saída foi enviado ao secretario da 

SDS em fevereiro deste ano. No encerramento de sua intervenção de abertura, agradeceu o apoio da SDS 

e de todos os membros efetivos ou não, que trabalharam de maneira incansável neste Comitê. Destacou 

algumas decisões do colegiado, como: 04 workshops realizados com a participação de pesquisadores do 

mais alto gabarito; o primeiro, ocorrido em 1995, no qual foram discutidas as causas dos ataques de 

tubarão, como o Porto de SUAPE e os matadouros, quando, a partir dali, foi visto a necessidade de 

criação de um Comitê, que só se fundou em 2004, ficando o Estado inerte por quase 10 anos, com relação 

ao problema. Fábio lembrou que naquele workshop foram propostas 04 linhas de atuação: Pesquisa e 

Monitoramento; Educação Ambiental; Vigilância e Fiscalização e Recuperação Ambiental, bem como foi 

proposta a proibição da prática do surfe em determinadas áreas, para preservação da vida humana. 

Ressaltou que todas essas medidas foram elaboradas através do Comitê e não da pessoa dele. 

Continuando, agradeceu a todos os membros efetivos, e, em particular ao IOPE, pelo empenho na 

construção das soluções de todos esses anos; ao CBMPE, que sempre foi um parceiro extremamente 

importante, à CPRH, na parte ambiental; ao Instituto Praia Segura, mesmo não sendo um membro efetivo, 

mas que em todos esses anos foi um membro assíduo, ao MPF, sempre presente, e extremamente 

importante. Quanto ao segundo ponto da pauta - proposta de realização de uma audiência pública, 

convocada pelo MPF – Fábio fez questão de ressaltar que a proposta foi uma iniciativa dele, pois, viu, na 

última reunião do CEMIT, que é importante repassar à população o que está sendo feito, além de ser uma 

oportunidade para o movimento PROPESCA ou qualquer outra organização que queira contribuir de 

forma honrosa, expondo seus projetos com argumentação científica. Por fim, o professor expressou sua 

alegria pelo fato de a Professora Rosangela ter aceitado o desafio, ela que trabalha com os tubarões desde 

muitos anos, além de ser extremamente competente, detém um conhecimento extraordinário. A reunião 



seguiu com a Dra. Rosângela que cumprimentou os presentes dando boa tarde e agradecendo pelas 

palavras do Prof. Fábio Hazin. Rosangela Lessa agradeceu pela forma como foi recebida no Comitê e 

disse ter aceitado o cargo de presidente, embora saiba tratar-se de uma atividade árdua. Mencionou que 

muito já foi feito, mas ainda precisa percorrer um longo caminho, esperando fazê-lo com o mesmo 

empenho e afinco da antiga gestão. A professora espera o mesmo sucesso para os próximos anos e 

considera vencedor o trabalho desenvolvido pelo CEMIT. Pretende permanecer com o mesmo nível de 

entendimento e harmonia que já vinha sendo desenvolvido ali. Agradeceu também ao Dr. Manoel pela 

acolhida na SDS e convidou os membros efetivos para tomarem seus lugares à mesa, de modo que se 

iniciassem os trabalhos da agenda proposta. O Dr. Manoel Caetano agradeceu ao Prof. Fábio pelo 

trabalho realizado, disse entender os motivos de sua saída, lembrando que o nome da Dra. Rosângela 

surgiu quando o mesmo entrou em contato com a reitoria da UFRPE, que, por delegação, detém a 

presidência do Comitê. Manoel comunicou que conversou com a Reitora da UFRPE, a Professora Maria 

José de Senna, na época bastante atribulada devido às greves da Universidade. A Reitora garantiu que 

teria um nome para indicar, e esse nome foi o da Professora Rosângela Lessa, inclusive, com a Portaria 

2266, de 10 de agosto de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado. Dando sequência, passou-se para a 

pauta da reunião, que traz em seu primeiro ponto, a realização de uma audiência pública para 

apresentação dos resultados obtidos pelo CEMIT durante oito anos de atividade, bem como a 

apresentação das propostas alternativas do grupo PROPESCA/P5. O Prof. Fábio Hazin ressaltou a 

importância da audiência pública, enfatizando que, quanto mais oportunidade de mostrar ao público o 

trabalho do Comitê, melhor, pois o CEMIT tem enfrentado dificuldades na divulgação dos resultados dos 

trabalhos. Fábio menciona que o Comitê não tem conseguido fazer com que a imprensa divulgue o 

trabalho como realmente é e citou o exemplo de uma recente matéria do Jornal do Comércio, que fez um 

balanço dos 20 anos dos ataques em Pernambuco e não retratou as ações do Comitê. Nesta audiência 

pública, o CEMIT irá precisar de um dia inteiro para expor as ações que vem sendo realizadas nas suas 04 

linhas: A de pesquisa e monitoramento, educação ambiental, Recuperação ambiental e vigilância e 

fiscalização, com tempo necessário para dúvidas e sugestões. Em um segundo bloco, pensa-se na 

apresentação da proposta do PROPESCA, comparando suas sugestões com o trabalho que vem sendo 

feito, podendo, o mesmo ser complementado ou alterado. O professor Fabio propõe outro ponto 

fundamental a ser discutida na audiência pública, que é a questão da subnotificação dos ataques, coisa que 

a mídia tem dado bastante ênfase, e que tem causado polêmica. Explicou que a metodologia usada pelo 

Comitê, para decidir se foi ou não ataque de tubarão, foi definida já na segunda reunião, na qual se adotou 

como critério o laudo do IML, apontando como causa da morte a hemorragia. Lembrou que, em alguns 

casos, não há como saber se a mordida ocorreu antes ou depois da morte, pois, um corpo dentro da água 

por dois ou três dias provavelmente será mordido por animais marinhos. Fábio acrescentou que a 

metodologia é padronizada internacionalmente e que em um único caso houve discrepância quanto ao 

laudo. Sendo assim, disse não aceitar que as pessoas recorram a agressões por falta de conhecimento. O 

Dr. Manoel Caetano acrescentou que houve concordância, por parte do procurador, em agendar uma 

reunião para tratar desse ponto de pauta. O Sr. Alexandre Carvalho deu boa tarde a todos e iniciou sua 

fala fazendo algumas colocações, sem deixar de corroborar as palavras do Prof. Fabio. Alexandre citou a 

atitude de uma determinada pessoa que usou de forma covarde e criminosa as redes sociais para incitar 

jovens, até menores de 16 anos à prática do surf suicida. Acrescentou a isso, mais atitudes criminosas 

circulando nas redes sociais, como o preconceito à opção sexual de universitários que trabalham no IOPE. 

Referindo-se à realização da audiência publica, Alexandre acredita ser fundamental que ocorra, inclusive 

para que se possa falar sobre verbas, já que o Comitê foi acusado de agir como quadrilha. Explicou que 

todos os gastos são regidos pela Lei 8.666, e que todos os documentos originais estão disponíveis na sede 

do IOPE, caso haja contestação e/ou dúvidas. O Sr. Assis Lacerda deu boa tarde a todos, mencionou ser 

membro do Comitê desde 2004, que está na CPRH desde 1998 e é funcionário público do Estado desde 

1981. Esclareceu que na Região Metropolitana do Recife habita uma população de mais de três milhões 

de pessoas, onde grande parte desta ocupa a área costeira, o que se atribui ser isso uma das causas dos 

incidentes. Assis explicou que essa urbanização migrou para a área do bairro de Candeias depois da cheia 

que aconteceu no Recife e acrescentou que o CEMIT continuará trabalhando, buscando a melhor forma 

de convivência com tais acontecimentos. O Cel. Daniel expressou sua larga experiência enquanto 

Comandante do Grupamento Marítimo, quando viu a importância de algumas medidas, como foi o caso 

das placas educativas e de proibição, bem como a capacitação dos guarda-vidas. Lembrou que, desde 



quando o Comitê foi criado, a população passou a se sentir mais segura e hoje o CBMPE sente-se mais 

tranquilo ao desempenhar seu papel. Daniel acrescentou que está procurando se atualizar quanto ao que 

está acontecendo no mundo, principalmente no que tange à sinalização das praias. O Cel. diz que já foram 

realizados investimentos nesta área, inclusive que está sendo finalizado um estudo de atualização 

seguindo o padrão internacional, com a participação da sociedade civil, assunto este que deverá entrar na 

pauta das reuniões do CEMIT. Finalizando, colocou-se à disposição da Dra Rosangela Lessa. O Prof. 

Fábio pediu a palavra e comentou que esse trabalho visa à prevenção dos ataques, mas que contribuiu 

para a diminuição dos casos de afogamentos também. Adicionou que muita gente fala em fechar as praias 

como solução definitiva por conta dos ataques, mas ninguém nunca falou em fechar as praias por conta 

dos afogamentos, que sempre foram muito mais frequentes que os ataques de tubarão. O Cel. Daniel 

lembrou que o foco do trabalho tem que ser a prevenção, pois, mais de noventa e oito por cento das 

ocorrências são eminência de afogamento, sendo assim, o trabalho educativo com o banhista minimiza o 

ataque de tubarão, pois ele passa a respeitar mais o ambiente aquático. Dra. Joyce, gestora do IML, deu 

boa tarde a todos e relatou que o IML tem participado das reuniões do CEMIT e que sempre está à 

disposição dos órgãos da sociedade civil, como também do MPF. Deixou claro que, nos casos em que o 

corpo fica alguns dias dentro da água, sendo afogamento ou ataque de tubarão, os laudos podem ser 

confusos, devido à diversas nuances que envolvem tais situações, mas que o Instituto está aberto para 

discutir e esclarecer. A Dra. Rosângela informou que uma das questões pendentes dentro do CEMIT é a 

pesca de camarão e relata que houve esforços, nestes oitos anos, para que essa atividade fosse fiscalizada 

pelo IBAMA e pelos órgãos ambientais. Disse esperar, nessa próxima etapa, uma sintonia bastante 

estreita com o IBAMA, com uma fiscalização intensiva e regulamentação, para que assim, essa pesca não 

possa ocorrer em áreas inferiores a uma milha da costa. Seguindo para o próximo item de pauta, expôs ter 

tido uma reunião com Claudia, secretária executiva do CEMIT, quando fez sugestões quanto à 

organização da secretaria, sugerindo que as reuniões possam ser arquivadas e consultadas para pesquisa, e 

até mesmo para conhecimento do público. O Prof. Fábio acrescentou que, ao final de todos os convênios 

realizados, os relatórios ficam disponíveis para consulta. Lembrou que, como já cobrado em momentos 

anteriores, a home page precisa funcionar, para que fiquem disponíveis as atas das reuniões, os relatórios 

de pesquisas e os trabalhos publicados em revistas científicas. A Dra. Rosângela expressa considerar 

essencial a atualização dos dados na home Page. Em seguida, passou para o próximo ponto de pauta, que 

diz respeito à reunião com o Instituto Praia Segura, para que ela possa conhecer e se aprofundar no 

projeto de “Telas de Proteção”.  O Sr. Rômulo explicou que o Instituto Praia Segura quer fazer um teste e 

não lançar uma solução. Disse esperar que a imprensa tivesse mais cautela nas informações publicadas. 

Opinou que o IBAMA deveria estar mais presente nas reuniões do Comitê e registrou que o Instituto 

Praia Segura foi muito atuante na questão da pesca do camarão, já que lutou para a publicação do decreto 

de 2006 e pelo fechamento do matadouro de Jaboatão. Disse ainda estar feliz por ver que a professora 

Rosangela, nova presidente, é uma defensora do meio ambiente. O Prof. Fábio explicou que não se trata 

de uma rede de captura e que foi feito um primeiro teste para assegurar que nenhum tipo de peixe seria 

capturado, mas que, nas primeiras rodadas dos testes alguns peixes pequenos foram capturados, quando 

foi mudado o desenho da tela e reduziu-se o tamanho da malha. Após um mês de testes, nenhum animal 

foi capturado. Fábio disse que, dentro dessa mesma preocupação, será o monitoramento diário das telas, 

para ter certeza de que não haverá nenhuma captura, além do que, essas telas serão utilizadas para eventos 

específicos de surf em períodos de tempos determinados. Com relação à pesca de camarão, o professor 

explicou que a legislação atual proíbe a pesca de arrasto de camarão até uma milha náutica da costa e o 

Comitê sempre buscou o apoio do IBAMA para que a fiscalização pudesse ser feita, pois sabemos que 

existe pesca rotineira dentro desse limite. Como já ocorre em vários estados brasileiros, o CEMIT defende 

a extensão da proibição de uma para cinco milhas, não só pela questão dos ataques de tubarão, mas 

também porque sabemos que a pesca de arrasto de camarão causa danos significativos ao ecossistema 

marinho, principalmente quando é feito perto da costa, porque uma quantidade grande de organismos 

jovens é capturada. Mencionou que a proposta não foi aprovada pelo IBAMA, mas acha oportuno retomar 

a discussão. Finalizando, lembrou que a identificação do problema do Matadouro nasceu do trabalho de 

diagnóstico ambiental realizado pelo Comitê. O despejo de trezentos mil litros de dejetos feito pelo 

Matadouro fez com que o Instituto Praia Segura deflagrasse um processo de reportagem junto à Rede 

Globo, que culminou com o seu fechamento. A Dra. Rosângela concordou que é necessária a 

fiscalização do IBAMA na atividade da pesca do camarão, tradicional na Região Metropolitana do 



Recife, mas que tem grande impacto numa área que já é problemática. Disse que quer somar esforços com 

o IBAMA para que conseguir resultados mais efetivos. O Sr. Sérgio Murilo apresentou-se, disse que 

vem participando do CEMIT desde a sua fundação, através do Instituto Praia Segura, que participa 

ativamente para contribuir em vários aspectos nas questões dos tubarões, bem como com as vítimas dos 

ataques que se sintam desamparadas pelo Estado. Sérgio fez retrospectiva quanto à questão das telas, 

explicou que o Instituto fez um abaixo-assinado com mais de cinco mil assinaturas e convocou várias 

entidades para discutir o problema dos ataques, incluindo o Ministério Público, Colônias de Pescadores, 

Assembleia Legislativa, movimentos do surfe, empresários do surfe, etc. Observou que, na época havia 

uma lei estadual que obrigava o CBMPE a incinerar as pranchas de surfe que eram apreendidas, causando 

um dano ambiental terrível. Disse que o Instituto conseguiu, junto à ALEPE, que a lei fosse alterada para 

que essas pranchas deixassem de ser incineradas, e, posteriormente conseguiu que as pranchas fossem 

doadas ao Instituto Praia Segura e utilizadas nas escolinhas de surfe, dentro da área protegida pelas telas. 

Acrescentou que o Instituto trouxe para o CEMIT a discussão em torno da pesca de arrasto de camarão, 

bem como a polêmica em torno do Matadouro de Jaboatão, posteriormente fechado. Com relação às telas 

de proteção, explicou que o Instituto trouxe a ideia de Hong Kong, que se trata de um modelo seguro, que 

não mata tubarões, golfinhos ou tartarugas. O projeto vem sendo discutido há oito anos e o Governo viu 

que era necessário criar uma área para trazer de volta os esportes náuticos para o Estado. Disse que a 

imprensa é uma grande parceira, embora seja preciso ter cuidado com o que será veiculado. Explicou que 

as telas não são a solução para os ataques de tubarão, trata-se apenas de uma área para esportes náuticos, 

que, após a realização dos eventos, serão retiradas e guardadas. O Convênio para construção das telas está 

sendo feito com o Governo do Estado, com auxilio de pescadores da Colônia de Pescadores do Estado. 

Informou que já foram realizados dois testes: O primeiro não funcionou devido à tela ter capturado dois 

exemplares de peixe. Para o segundo teste, o projeto foi modificado e a malha diminuída para 25 

milímetros, obtendo resultado satisfatório no quesito malha. Disse que, a partir do momento que o recurso 

for liberado, serão comprados os equipamentos para o entralhamento das telas, quando serão realizados 

dois meses de testes, com acompanhamento da UFRPE, através do convênio firmado e devidamente 

assinado pela Reitora, tudo amparado legalmente. Quanto à responsabilidade civil, disse que o Instituto 

Praia Segura, juntamente com o Estado de Pernambuco e a empresa que vai fornecer e montar o 

equipamento assumirá a responsabilidade, caso haja algum incidente. Acrescentou que haverá estudantes 

da área de engenharia ambiental, da UniNassau, participando, e pediu que o PROPESCA traga suas 

reivindicações para serem analisadas. O Sr. Assis, da CPRH, quanto às telas de proteção, opinou tratar-se 

de um assunto que vem sendo discutido há muito tempo, que necessita de muita cautela, que o próprio 

procurador federal, Dr. Marcos Costa, é muito claro quanto à responsabilização, pois é uma atitude do 

poder público, seja do Executivo Federal, seja do Executivo Estadual. Sérgio diz acreditar que muita 

pesquisa ainda tem por fazer. O Sr. Ricardo, designer gráfico, apresentou-se e disse que tem visto o 

quanto a atividade do designer está envolvida com a do CBMPE. Disse que se atreveu a desenvolver uma 

versão de criptograma da placa curta, mais simplificada, com formas bem simples de compreensão. A 

apresentação visa contribuir para evitar o banho de mar em algumas situações, como é o caso de mar 

aberto. Trouxe outras sugestões, como inserir adesivos nas barracas de praia, com informações dos 

horários e locais para um banho de mar seguro, e a utilização do shark-shield na própria prancha, sem 

alterar seu desempenho, protegendo o surfista, inclusive, dos choques, como muitos bombeiros já 

sofreram. O Prof. Fábio elogiou o trabalho gráfico do Sr. Ricardo, disse que pode ser muito útil, mas que 

esses mecanismos precisam ser mais trabalhados nas reuniões. Achou uma ideia muito interessante o 

shark shield, no modelo acústico, de uso individual, e lembrou que chegou a discutir essa possibilidade. 

Aproveitando, sugeriu que esse tema fosse incluído no contexto da audiência pública, oportunidade para 

se também discutir novas alternativas de viabilização da prática do surf no nosso litoral. O Cel. Daniel 

aproveitou para parabenizar o trabalho do Sr. Ricardo e disse que a corporação está aberta a sugestões, 

que está sendo feito um trabalho de mudança de layout das placas, então, com certeza, manterá contato 

para que esse material seja revisto em uma próxima reunião do CEMIT. O Sr. Paulo Noque pediu a 

palavra e relatou ter passado algum tempo fora do Estado de Pernambuco, quando retornou em 1996, foi 

surfar, sem saber que estava em área proibida, quando alega que foi agredido por um guarda vida, foi 

conduzido a uma Delegacia e teve sua prancha apreendida. Disse ainda que em Pernambuco o surfista é 

visto como marginal e perguntou se isso irá mudar. Questionou também porque que o surfe é proibido e o 

banho de mar não, já que o foco dos bombeiros é o afogamento, que é uma ocorrência mais frequente do 



que os ataques de tubarão. O Cel. Daniel explicou que os bombeiros são capacitados para realizar uma 

abordagem tranquila, totalmente diferenciada, apesar da receptividade dos surfistas, muitas vezes, ser 

agressiva. Disse que o conflito não é simples de se apurar, até mesmo porque na época pode ter sido uma 

abordagem policial. Lembrou que, desde 1995, a proibição é amplamente divulgada e que o CBMPE não 

pode se furtar a sua responsabilidade, e que a grande preocupação da corporação é evitar qualquer tipo de 

conflito. A Dra. Rosângela, respondendo sobre a perspectiva de se acabar com a proibição da prática do 

surfe na área dos vinte quilômetros de proibição de tal prática, disse que seria uma temeridade fazer isso, 

pois as condições que deram origem a todos esses eventos continuam as mesmas, e não vê razão para que 

seja extinta a proibição. O Sr. Paulo Pantoja pediu a palavra e explicou que o movimento PROPESCA é 

desvinculado do movimento P5, que se trata de propostas independentes com único objetivo. Mencionou 

que sua abordagem é técnica e a proposta inicial é de proteção à população. Deixou registrado que a 

proposta não é exterminar os tubarões, solicitando mais uma vez que fosse desvinculado o movimento 

PROPESCA do movimento P5. Paulo informou que o PROPESCA é parceiro do CEMIT, porém, acredita 

que o foco de resgate da vida humana tenha sido perdido por parte do CEMIT. Paulo comunica ainda que 

não é contra o PROTUBA e acredita que é preciso construir uma proposta de recuperação ambiental em 

conjunto com o CEMIT, pois, nesses quase 10 anos de trabalho, os rios do Estado continuam com zero de 

oxigênio. Expôs que os dados do PROPESCA sugerem que o litoral de Pernambuco está pobre, como o 

observado pelo movimento, quando foi colocada uma embarcação no mar durante dois dias, capturando 

apenas cinco bagres. Continuou dizendo ter orgulho do trabalho desenvolvido pela Dra Rosangela Lessa e 

pelo professor Fabio Hazin, mas que é preciso lembrar que os ataques estão acontecendo a cinquenta 

centímetros de profundidade, ou seja, uma criança pode estar em risco. O Prof. Fábio informou que os 

dados do diagnóstico do Rio Jaboatão estão disponíveis e que o Sr. Paulo deveria conhecê-los. Fábio 

considera importante sua colocação e preocupação com a parte da tecnologia de pesca empregada, e 

sugere ainda que a audiência publica será o momento ideal para a discussão do assunto. Nela, será 

possível mostrar que já existe um sistema altamente eficiente, que nos permite capturar os tubarões tigre 

que se aproximam da praia, afastá-los para longe da costa e soltá-los, sem que eles retornem, tudo 

monitorado por satélites, com os dados capazes de confirmar essas informações. Disse que a proposta 

deles de capturar os animais e afastá-los da costa é exatamente o que vem sendo feito dentro do CEMIT, 

com a vantagem de não causar impacto ao ecossistema, sem a necessidade de sacrificar esses animais. 

Menciona também que a metodologia pode ser discutida durante o evento. O professor explicou que as 

duas preocupações do CEMIT são: proteger o ecossistema marinho e a vida humana, que a filosofia foi 

sempre esta, de buscar uma solução efetiva e eficiente no sentido de diminuir o risco de ataques e, ao 

mesmo tempo, proteger o ecossistema marinho. Continuou dizendo que existem pessoas que estão 

caluniando e difamando os membros do CEMIT, usando o nome do PROPESCA, bem como solicitando 

recursos para o movimento. Fábio indagou se o financiamento do PROPESCA não é canalizado por esses 

grupos que caluniam, difamam e agem de forma covarde e criminosa. Os senhores Bruno e Paulo 

Pantoja informaram, publicamente, que representam o movimento PROPESCA e que querem integrar o 

sistema do CEMIT. Desta forma, estão se desvinculando das pessoas que caluniam, difamam e agridem 

verbalmente os membros do Comitê. Os irmãos deixaram registrado que não pretendem adentrar no 

mérito dos problemas pessoais e que isto fica entre a pessoa agredida e o seu agressor. Comunicaram 

ainda que não são autores de qualquer agressão direcionada ao Prof. Fábio Hazin. O Sr. Bruno Pantoja, 

continuou pronunciando que, como engenheiro de pesca, admira a instituição que o formou (UFRPE), 

principalmente o Departamento de Pesca, bem como o trabalho do Instituto Oceanário, a CPRH e 

informou também que visa realizar trabalho de educação ambiental. Expressou ainda que, como cidadão 

tem o direito de saber sobre as ações do Comitê, que os dados são de direito público e que se o site ainda 

não ficou pronto, trata-se de um problema da gerência da instituição. Quanto à Professora Rosângela, o 

PROPESCA está aberto ao diálogo para propor e sugerir alternativas e medidas mitigadoras com 

inovação e tecnológica para ajudar o CEMIT. Concluiu, proferindo que compreende a problemática dos 

últimos 20 anos e por isso respeita os membros do Comitê e o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas 

instituições membro. O Dr. Manoel Caetano disse que no Comitê, sempre houve divergências e, mesmo 

havendo embates, ali são discutidas ideias, principalmente na área técnica e que a SDS é um suporte para 

isso. Mencionou que tais ideias e divergências presentes no Comitê estão no campo da ideologia e do 

conhecimento, que deve existir, mas o que se pede, de todas as partes, é o respeito às pessoas e às 

instituições representadas. Pronunciou que o Comitê estará realizando uma audiência pública, na qual as 



propostas podem ser expostas e discutidas, além disso, informou que o CEMIT continuará enviando os 

convites para as suas reuniões com o propósito trocar ideias e informações com os presentes. Em seguida, 

o Prof. Fábio convidou-os a comparecerem a UFRPE, em qualquer momento, para explanar em detalhes 

os resultados alcançados até o momento, e, principalmente a metodologia que vem sendo utilizada. 

Concluiu, dizendo que a comunidade acadêmica só tem a crescer com as criticas. O Sr. Assis Lacerda 

fez referência a alguns pontos citados no documento do PROPESCA entregue à SDS e esclareceu que a 

recuperação de todo ambiente natural aquático em Recife e Região Metropolitana, como a bacia do Pina, 

do Jordão, do Beberibe, que por serem bacias urbanas não é possível trabalhar na perspectiva do sonho de 

regenerá-las como eram anteriormente, mas, falando em recuperação e regeneração parcial, disse que a 

CPRH tem trabalhado muito neste sentido. Mencionou estar acompanhando a dragagem de todo o 

estuário baixo do Rio Beberibe, com aproximadamente um milhão de metros cúbicos de lixo e areia, 

embora não possa dizer que isso irá recuperar totalmente os recursos naturais no local. Também falou da 

regeneração da bacia do Beberibe, dragagem prevista para começar em outubro, a dragagem do Rio 

Capibaribe até a BR 101, com previsão de retirada de mais de setecentos mil metros cúbicos de areia. 

Assis acredita que estas ações irão melhorar a vida marinha, proferindo que isto facilitará a entrada de 

mais água e oxigênio, consequentemente, mais peixes irão aparecer, confia ainda, que haverá melhoria no 

saneamento que está sendo feito em grande parte da cidade. O Sr. Tiago pediu a palavra e perguntou se o 

Estado tem alguma proposta para as vítimas de incidentes com tubarão. Relembrou que tinha 17 anos de 

idade quando sofreu o incidente, lamentando ter toda uma vida pela frente e não ter recebido nenhum 

auxilio do Governo de Pernambuco, do CEMIT ou de qualquer outra instituição. Segundo ele, a prótese 

que recebeu foi de uma pessoa idosa de 80 anos, porque sua condição não o permite comprar outra. O Dr. 

Manoel Caetano disse ser importante sua colocação, que já houve discussão similar em reuniões 

passadas e que a área de saúde do Estado será agregada para tratar dessa problemática. Finalizou, 

descrevendo acreditar que essa resposta virá em breve, quando a discussão for ampliada para o Comitê. O 

Sr. Alexandre Carvalho pediu a palavra e opinou que é importante entender que quando se entra em um 

ambiente marinho, para surfar, mergulhar e etc, é assumido algum risco, não apenas de ser atacado por 

um tubarão, mas o risco de ser queimado por uma água viva, de ser afogado, e deve ser assentado que a 

culpa não é totalmente do banhista, mas ele assume o risco de estar ali dentro. Concluindo, Dr. Manoel 

Caetano agradeceu a presença dos presentes e disse que espera revê-los nas próximas reuniões e na 

audiência pública a ser 

realizada........................................................................................................................................................... 

 

 

 


